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Hanna Nilsson, Lena Wallentheim, Lina Bengtsson, Ulf Berggren,Joachim Fors, 
Patrik Jönsson, Stefan Larsson, Erika Heil-Utbult, Mohamed Chehade, Anders 
Edwall, Irene Nilsson, Sven Lundh, Thomas Haraldsson, Susanne Lottsfeldt, 
Karin Axelsson, Christer Welinder, Jerry Andersson, Lena Nilsson, Urban 
Widmark, Dolores Öhman, Benny Petersson, Hanna Sjöstrand, Christer Caesar, 
Katarina Olsson, Ernst Herslow, Anna Pålsson, Paul Thurn, Connie Asterman, 
Jens Lindholm, Thomas Lindell, Torsten Nilsson, Daniel Talmid, Agneta Olsson 
Enochsson, Meta Jarl, Torgny Holmberg, Margreth Segerstein, Anita Nilsson, 
Johan Lindman, Simon Berneblad, Nellie Krabbe,Jonny Dolkow,Joakim 
Karlsson, Anna Wallentheim (§§ 99-109), MikkelJönsson Vaerge, Andreas 
Dahlberg, Erik Berg, Cecilia Tönning, Monica Ero, Karina Olsson, Sverre 
Albinsson, Marie Hult, Stefan Svensson, Magnus Akeborn, Ola Lindahl, Arberesha 
Sabani. 

Tilde Jarl(§§ 110-114), Ann-Kristine Johnsson, Jacob Johansson, Jonas Klein, Axel 
Johnsson, Axel Heinonen, Roger Olsson. 

Ingrid Nyman, Jonas Andersson, Ann Olausson, Anders Wallentheim, Sofia 
Knutsson, Magnus Olsson, Andre Lådö, Margaretha Lindqvist, Thomas Nilsson, 
Maria Hortlund, Hans-Göran Hansson, Josefin Syri, Kenny Hansson, Marina 
Hallgren, Ken Breisch, Lars Klees, Mats Andersson, Harriette Holmberg, Tony 
Knutsson, Johanna Hörgerud, Pierre Bäckman, Anita Peterson. 
Kanslichef Marina Nillund, kommunsekreterare Louise Davidsson. 

Patrik Jönsson och Irene Nilsson 
Ulf Berggren och Joachim Fors 

Kl. 13:00 måndagen den 31 oktober 2022, sammanträdesrum 2 

§§ 99 - 114 

Sekreterare Louise Davids~ n 

Ordförande 
E 

Justerare 
Patrik Jöns son (SD) Irene Nilsson (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige § 99 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Arbetsmarknadsnämnden § 100 

Anmälningsärenden § 101 

Inlämnade motioner § 102 

Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 2022 § 103 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning § 104 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem § 105 

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB § 106 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och § 107 
anställda i Hässleholms kommun 

Budgetmedel för investering av reservkraft i kommunala § 108 
verksamheter 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte § 109 
granskningsrapport 

Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen § 110 
och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot § 111 
våldsbejakande extremism 

Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt § 112 

Motion om våtmark § 113 

Motion om att införa Skånetrafikens Ungdomsbiljett till våra § 114 
gymnasieelever 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 99 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
Dnr: KLF 2022/734 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Michael Tingdahl (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska godkännas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen. 

Sänt till: 
Troman 
Länsstyrelsen Skåne 
Personalavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 100 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
arbetsmarknadsnäm nden 
Dnr: KLF 2022/761 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Avsägelsen beviljas. 

2. Valet av ny ersättare i arbetsmarknadsnämnden bordläggs. 

Beskrivning av ärendet 

Tommy Malenström (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden. Avsägelsen ska beviljas och ny ersättare utses. 

Ingen nominering har inkommit. 

Sänt till: 
Troman 
Personalavdelningen 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 101 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna. 

KLF 2022/669-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per 2022-07-01. 
Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att flera beslut verkställts 
under andra kvartalet 2022 och att de flesta beslut är på gång att verkställas, följas 
upp eller har avslutats. 

KLF 2022/765 
Tackkort från kommunfullmäktiges förre ordförande Douglas Roth där han 
framför sitt hjärtliga tack för tal, blommor och present vid hans avgång som 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

±N 
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Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 102 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har lämnats in. 

Kommunfullmäktige 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 103 

Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 
2022 
Dnr: KLF 2022/499 

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att ärendet bordläggs. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska 
bordläggas och finner det bordlagt. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 
januari till augusti som innefattar en helårsprognos 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 142, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2022 samt helårsprognos 2022 godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar att omsorgsnämnden ska redogöra för aktuell prognos 
och åtgärdsplan för en budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 
november. Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
upprättas enligt anvisad mall och mailas till ekonomiavdelningen senast den 4 
november. 

Sänt till: 
Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 104 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning 
Dnr: KLF 2020/631 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns. 

2. Besluta enligt utredningens alternativ två som innebär ny ridanläggning på 
Österås samt förvärv av befintlig ridanläggning. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens aktuella skulder för 
lån, reverser, andelar och vatten. 

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar. 

5. Det utökade investeringsbehovet på 7,6 miljoner kronor föreslås arbetas in år 
2024 i Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. Samtidigt 
föreslås att det kvarvarande budgeterade investeringsbeloppet för år 2022 
flyttas över i samband med över- och underskottshanteringen 2023. Den 
ytterligare finansieringen på 7,6 miljoner kronor föreslås vara anslagstyp 1. 

6. I enlighet med kommunens internhyres- och lokalvårdsystem inarbeta 
driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att 
ridhusanläggningen tas i drift. 

Reservationer 

Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Hanna Nilsson (SD), Agneta Olsson Enochsson (L), Connie Asterman (S), Magnus 
Akeborn (V), Arberesha Sabani (MP), Margreth Segerstein (M) och Ann-Kristine 
J ohnsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ernst Herslow (FV) yrkar i första hand återremiss för att utreda att enbart köpa 
fastigheten, utan nybyggnation. Om förstahandsyrkandet inte vinner gehör yrkar 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

I f.l 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

han i andra hand att punkterna 2 och 5 i beslutsförslaget stryks. Om 
andrahandsyrkandet inte heller vinner gehör yrkar han avslag på hela ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Ernst Herslows yrkande 
om att stryka punkterna 2 och 5 och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Ordförande ställer slutligen bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag av 
detsamma och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2020-04-29, § 77, kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, möjlighet och lämplighet, för att anlägga en ridanläggning åt 
Hässleholms Ridklubb i området kring Mölleröds kungsgård. 

Utredningen skulle bland annat behandla konsekvenser ur både verksamhetens och 
kommunens perspektiv, barnperspektivet, miljökonsekvenser och tillgänglighet. 
Gällande planer för bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området skulle 
redovisas jämte de ekonomiska konsekvenserna inklusive infrastruktur. 
Kommundirektören har delegerat genomförandet av utredningen till kultur- och 
fri tidsförvaltningen. 

Parallellt med huvuduppdraget har kommundirektören och kommunstyrelsens 
arbetsutskott uppmanat kultur- och fritidsförvaltningen till fortsatt dialog med, 
Hässleholms Ridhusförening, Hässleholms Ridklubb, Föreningen Hässleholm Voltige 
och Hässleholms Hästsportförening om att i stället utveckla Österåsområdet som 
alternativ till Mölleröd. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt alternativen i bifogad rapport där 
uppdraget redovisas. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning 
bör placeras på Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten 
redan är etablerad på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens 
viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott 
för barn och unga och en god folkhälsa. För att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, 
rekommenderas förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som 
skulderna uppgår till med en placering strax söder om befintligt ridhus för att komma 
längre från fotbollsplaner och närmare naturen. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 137, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns . 

2. Besluta enligt utredningens alternativ två som innebär ny ridanläggning på 
Österås samt förvärv av befintlig ridanläggning. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens aktuella skulder för 
lån, reverser, andelar och vatten. 

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar. 

5. Det utökade investeringsbehovet på 7,6 mnkr föreslås arbetas in år 2024 i 
Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. Samtidigt 
föreslås att det kvarvarande budgeterade investeringsbeloppet för år 2022 
flyttas över i samband med över- och underskottshanteringen 2023. Den 
ytterligare finansieringen på 7, 6 mnkr föreslås vara anslags typ 1. 

6. I enlighet med kommunens internhyres- och lokalvårdsystem inarbeta 
driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att 
ridhusanläggningen tas i drift. 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Lena Wallentheim (S) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen, kommundirektören 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 105 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
Dnr: KLF 2022/385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Kommunens fastighet Folkskolan 1 ("Kyrkskolan") säljs till Hässlehem AB 
enligt föreliggande förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 15 3 70 
000 kronor med tillträde den 16 januari 2023. 

2. Tekniska nämndens ordförande och tekniska förvaltningens chef ges i 
uppdrag att tillsammans underteckna köpekontraktet och efterföljande 
köpebrev. 

3. Beslutet ska verkställas innan det har vunnit laga kraft. 

Reservationer 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Folkets väls och Miljöpartiets ledamöter 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Torsten Nilsson (M), Thomas Haraldsson (L), Ulf Berggren (SD), Simon Berneblad 
(KD) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med den 
ändringen att punkten 7 i förslaget till köpekontraktet stryks. 

Lena Wallentheim (S), Magnus Åkeborn (V), Dolores Öhman (MP) och Christer 
Welinder (S) instämmer i Ernst Herslows yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ernst Herslows 
yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade vid sammanträde den 19 maj 2022, § 43, följande beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag till 
köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 3 70 000 kronor. 

2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av tekniska nämndens 
ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens förvaltningschef. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår i huvudsak 
följande. Tekniska nämnden beslutade den 27 mars 2018 att ge tekniska förvalt
ningen i uppdrag att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (K.yrkskolan) till 
Hässlehem. Fastigheten har sedermera genomgått planläggning och nu gällande 
detaljplan medger markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och tagit fram ett 
förslag till köpekontrakt. Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den 
föreslagna köpeskillingen har utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som 
kompensation för att Hässlehem omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk 
undersökning, eftersom värderingen tagit för givet att fastigheten varit "ren". Det 
har ansetts rimligt att Hässlehem står för arbetet med undersökningen eftersom de 
ändå måste göra en geoteknisk undersökning, vilket typiskt sett görs av samma 
konsult samtidigt. Köpekontraktet har också försetts med en hävningsklausul som 
möjliggör för Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar 
på en tidigare okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken 
Hässlehem bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas 
åtminstone innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. I köpekontraktet 
finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten med hyres- och 
bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i den mån det är 
möjligt. I-clausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär en gemensam 
avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare formulering eller 
att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en sådan instruktion 
kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan upplåsning hade gett 
skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen. 

Efter behandlingen i tekniska nämnden har det framkommit att tillträdet bör skjutas 
fram till den 16 januari 2023. Tekniska förvaltningen har utifrån detta tagit fram ett 
justerat förslag till köpekontrakt där tillträdesdagen justerats. Tekniska förvaltningen 
och Hässlehem är överens om justeringen och att ändringen i avtalsförslaget bara är 
en formell korrigering för att förtydliga deras gemensamma intention. 
Ekonomiavdelningen har tagit del av förslaget och har inget att erinra. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Kommunen bedriver för tillfallet ingen verksamhet i Kyrkskolan. 

Barnperspektivet 

En av lokalerna nyttjas idag av en kampsportförening som är uppsagd för 
avflyttning till den 12 juni 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit 
föreningen att fortsätta sin verksamhet i någon av kommunens idrottshallar. 

Följande antecknas. 

1) Ovannämnda del av Hässleholm 87:6 har avstyckats och bildat den fastighet 
varom nu är fråga som har beteckningen Folkskolan 1. 

2) Två av varandra oberoende och av utomstående företagna värderingar har gjorts, 
utvisande ett värde av den försålda fastigheten på 15 000 000 kr respektive 
15 520 000 kr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 150, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Kommunens fastighet Folkskolan 1 ("Kyrkskolan") säljs till Hässlehem AB 
enligt föreliggande förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 15 370 
000 kronor med tillträde den 16 januari 2023. 

2. Tekniska nämndens ordförande och tekniska förvaltningens chef ges i 
uppdrag att tillsammans underteckna köpekontraktet och efterföljande 
köpebrev. 

3. Beslutet ska verkställas innan det har vunnit laga kraft. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 106 

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
Dnr: KLF 2021/909 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta föreliggande förslag till ägardirektiv för 
Kristianstad Airport AB. 

Reservationer 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
reservation undertecknad Dolores Öhman (MP) enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls och Vänsterpartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Ernst Herslow (FV) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: 

"Folkets Väls åsikt är att Hässleholms kommun inte ska hel- eller deläga några 
flygplatser. I linje med den åsikten avstår FV från att delta i beslutet om ägardirektiv 
för Kristianstad Airport." 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar avslag på ärendet. 

Omröstning 

Ordförande ställer bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag av 
detsamma och finner kommunstyrelsen förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun äger tillsammans med Kristianstads, Osby och Östra Göinge 
kommuner aktierna i Kristianstad Airport AB. Bolaget bedriver flygtrafik på 
Kristianstad Österlen Airport i Everöd, Kristianstads kommun. 

Bolaget har hittills saknat ägardirektiv. Ett förslag har därför nu utarbetats för beslut 
i delägarnas kommunfullmäktige och sedermera på bolagsstämma. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 153, kommunfullmäktige att anta 
föreliggande förslag till ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

Björn Widmark (FV) och Magnus Akeborn (V) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: 
Reservation, Dolores Öhman (MP) 

Sänt till: 
Kristianstad kommun 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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miljöpartiet de. gröna 
RESERVATION ÄRENDE 9, ÄGARDIREKTIV FÖR 
KRISTIANSTAD AIRPORT 

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet i ärendet. 

Miljöpartiet de gröna driver en politik som syftar till att kraftigt minska 
koldioxidutsläppen. I enlighet med gällande forskning, anser vi att flygresor måste minska. 

Enligt Naturvårdsverket var den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska 
befolkningens flygresor år 2017 cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (inklusive 
höghöjdseffekten). Klimatpåverkan från flyget har ökat med 43 procent mellan 1990 och 
2017. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. 

Vi i Miljöpartiet har motionerat för att avveckla kommunens ägande i Kristianstad Airport 
AB. Ägandet i Kristianstad Airport AB medför varje år höga kostnader för Hässleholms 
kommun. Affärslogiken bakom Kristianstad Airport är så dåligt att konsortieavtalet 
innehåller en klausul som säger att ägarna ska årligen, vid anfordran från bolaget, inbetala 
sina respektive andelar av föregående års redovisade underskott. Varje år beslutar 
kommunen om ett extra ekonomiskt stöd för att rädda bolagets dåliga ekonomi. Bolaget har 
varit en förlustaffär för kommunen. 

Kommunen bör så fort som möjligt avvecklar sitt ägandeskap i Kristianstad Airport AB. 
Bolaget har under åren i princip alltid gått med förlust. Balansomslutningen har från 2014 till 
2018 minskat från 70,3 Mkr till 53,8 Mkr. Det egna kapitalet minskar stadigt och bolaget får 
omfattande koncernbidrag och intressentbidrag varje år. Även så från Hässleholms kommun. 
Kostnaden i kronor för varje start och landning är hög på Everöd. Kostnaden för miljön är 
antagligen ännu högre. 

Det är inte en minut för tidigt att avveckla delägandet i Kristianstad Airport AB. 
Nackdelarna med att del äga Kristianstads flygplats överstiger fördelarna med stor måtta. 
Staten borde prioritera underhåll av järnvägen och byggnation av dubbelspår mellan Lund 
och Hässleholm, istället för att subventionera ohållbara flygplatser. Kommunen borde jobba 
med beteendepåverkan så att fler kommuninvånare reser och förflyttar sig på ett mer 
klimatvänligt sätt. Låt oss avveckla det kommunala ägandet så fort som möjligt och istället 
stödja näringslivsutvecklingen i Hässleholm på mer verksamma sätt. I klimatkrisens tid 
rimmar det dåligt för en kommun som Hässleholm, med direkttåg till Kastrup, att äga en 
flygplats utanför kommunens territorium. 

Dolores Öhman (MP) 

Kommunfullmäktige, 24 oktober 2022 
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Kommunfullmäktige 

§ 107 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

Yrkande 

Christer Caesar (KD) yrkar återremiss på ärendet för att omarbeta tidsplanen då 
ärendet refererar till en budget som i princip redan är klar. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att det ska återremitteras. 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun". 

Riktlinjens 1 :a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnes gåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva. 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att · 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva. 

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1 :a § föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/ anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En "återvändare" bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/ anställnings tiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: "och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden" samt "med en rysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" att tas 
bort i en ny riktlinje. 

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/ anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar. 

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

Ar 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
"uppsamlingsår" uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

2024 beräknas ungefär 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av pris basbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 139, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kronor arbetas in i budgeten. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till punkt 1-3 och att punkt 4 får följande lydelse: 

"Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor samt 
den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 356 000 kronor 
arbetas in i budgeten." 

Robin Gustavsson (KD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut punkt 1-3 under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Lena Wallentheims yrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Sänt till: 
Personalchef 
HR-specialist, Karin Wendt 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 108 

Budgetmedel för investering av reservkraft i 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLF 2022/428 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Hässlehem AB genomför och bekostar investeringen av stationära 
reservkraftverk för de särskilda boenden som ägs av dem. Arbetet utförs 
åren 2022-2024. Investeringsutgiften genererar ett hyrespåslag till 
kommunen. Omsorgsnämnden får kompensation för den förväntade 
hyresökningen. För 2023 beräknas hyrespåslaget till 600 000 kronor och för 
åren 2024 och framåt beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 kronor. 
Beloppet föreslås arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk 
plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, med andra berörda fastighetsägare, 
upprätta erforderliga skötselavtal gällande drift och skötsel av befintliga 
stationära reservkraftverk samt tilläggsavtal gällande att förse byggnad med 
erforderlig inkoppling. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för 
reservkraftförsörjning i kommunala verksamheter under kris och höjd 
beredskap/ krig samt placering av mobila reservkraftverk. Planen tas fram så 
snart som möjligt, dock senast 2023-06-30. Kommundirektören beslutar om 
planen samt tillser att den kontinuerligt uppdateras. 

Yrkande 

Torsten Nilsson (M), Thomas Haraldsson (L) och Anders Edwall (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsviktig kommunal verksamhet är beroende av elförsörjning under såväl 
fredstida kriser som under höjd beredskap/krig. För att säkerställa elförsörjningen 
till dessa verksamheter krävs reservkraft i form av mobila alternativt stationära 
aggregat. Reservkraftverk ger möjlighet till elförsörjning och uppvärmning av 
byggnad där värmeleverantören har reservkraftverk. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Arbetet med uppbyggnad av civilt försvar har med anledning av rådande 
omvärldsläge påskyndats och en viktig parameter i kommunens robusthet är att 
säkerställa elförsörjning för samhällsviktig verksamhet. 

Ärendet har tagits fram i samverkan av tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, kommunlednings förvaltningen ( säkerhets funktionen, 
ekonomiavdelningen och räddningstjänsten) samt Hässlehem AB. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 140, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässlehem AB genomför och bekostar investeringen av stationära 
reservkraftverk för de särskilda boenden som ägs av dem. Arbetet utförs 
åren 2022-2024. Investeringsutgiften genererar ett hyrespåslag till 
kommunen. Omsorgsnämnden får kompensation för den förväntade 
hyresökningen. För 2023 beräknas hyrespåslaget till 600 000 kronor och för 
åren 2024 och framåt beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 kronor. 
Beloppet föreslås arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk 
plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, med andra berörda fastighetsägare, 
upprätta erforderliga skötselavtal gällande drift och skötsel av befintliga 
stationära reservkraftverk samt tilläggsavtal gällande att förse byggnad med 
erforderlig inkoppling. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för 
reservkraftförsörjning i kommunala verksamheter under kris och höjd 
beredskap /krig samt placering av mobila reservkraftverk. Planen tas fram så 
snart som möjligt, dock senast 230630. Kommundirektören beslutar om 
planen samt tillser att den kontinuerligt uppdateras. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen (kommundirektören, ekonomiavdelningen och 
säkerhets funktionen) 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

§ 109 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte 
g ra nskn i ngs rapport 
Dnr: KLF 2022/66 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

2. Utbetalning av partistöd för 2023 ska ske till samtliga partier utom 
Vänsterpartiet och Liberalerna under 2023. 

Reservationer 

Liberalernas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Magnus Akeborn (V) yrkar att Vänsterpartiet ska erhålla partistöd. 

Marie Hult (L), Lina Bengtsson (M) och Thomas Haraldsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lena Wallentheim (S) yrkar i första hand bifall till Magnus Akeborns yrkande. Om 
förstahandsyrkandet inte vinner gehör yrkar hon att varken Vänsterpartiet eller 
Liberalerna ska erhålla partistöd. 

Hanna Nilsson (SD), Ernst Herslow (FV) och Anders Edwall (C) instämmer i Lena 
Wallentheims yrkande att varken Vänsterpartiet eller Liberalerna ska erhålla 
partistöd. 

Omröstning 

Ordförande ställer först beslutsförslagets första punkt under proposition och finner 
den bifallen. Avseende andra punkten finner han att det finns tre förslag och 
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Han ställer Magnus Åkeborns förslag 
mot Lena Wallentheim och Hanna Nilsson med fleras förslag och finner Lena 
Wallentheims och Hanna Nilssons förslag utsett till motförslag. Han ställer sålunda 
kommunstyrelsens förslag mot Lena Wallentheims och Hanna Nilssons förslag och 
finner kommunstyrelsens förslag bifallet. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (37) 
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kommun 

Kommunfullmäktige 

Votering begärs. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla kommunstyrelsens 
förslag röstar ja. Den som vill bifalla Hanna Nilssons förslag röstar nej." 

13 ja-röster och 42 nej-röster lämnas. 6 avstår från att rösta. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst 

Lina Bengtsson (M) Ja Hanna Nilsson (SD) Nej 

Stefan Larsson (M) Ja Lena Wallentheim (S) Nej 

Thomas Haraldsson (L) Ja Ulf Berggren (SD) Nej 

Karin Axelsson (M) Ja Joachim Fors (S) Nej 

Urban Widmark (M) Ja Patrik Jönsson (SD) Nej 

Torsten Nilsson (M) Ja Mohamed Chehade (V) Nej 

Agneta Olsson Enochsson (L) Ja Anders Edwall (C) Nej 

Margreth Segerstein (M) Ja Irene Nilsson (S) Nej 

Joakim Karlsson (M) Ja Sven Lundh (SD) Nej 

Erik Berg (M) Ja Susanne Lottsfeldt (SD) Nej 

Marie Hult (L) Ja Christer Welinder (S) Nej 

Axel Johnsson (M) Ja Jerry Andersson (SD) Nej 

Axel Heinonen (M) Ja Lena Nilsson (S) Nej 

Totalt 13 Benny Petersson (S) Nej 

Hanna Sjöstrand (SD) Nej 

Katarina Olsson (V) Nej 

Ernst Herslow (FV) Nej 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Röst Anna Pålsson {C) Nej 

Erika Heil-Utbult (KD) Avstår Paul Thurn (SD) Nej 

Dolores Öhman (MP) Avstår Connie Asterman (S) Nej 

Christer Caesar (KD) Avstår Jens Lindholm (SD) Nej 

Simon Berneblad (KD) Avstår Thomas Lindell (S) Nej 

Stefan Svensson (KD) Avstår Daniel Talmid (SD) Nej 

Arberesha Sabani (MP) Avstår Meta Jarl (S) Nej 

Totalt 6 Torgny Holmberg (SD) Nej 

Anita Nilsson (SD) Nej 

Johan Lindman (S) Nej 

Nellie Krabbe (V) Nej 

Jonny Dolkow (SD) Nej 

Anna Wallentheim (S) Nej 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Mikkel Jönsson Vaerge (SD) Nej 

Andreas Dahlberg (S) Nej 

Cecilia Tönning (SD) Nej 

Monica Ero (S) Nej 

Karina Olsson (SD) Nej 

Sverre Albinsson (SD) Nej 

Magnus Åkeborn (V) Nej 

Ola Lindahl (S) Nej 

Ann-Kristine Johnsson (C) Nej 

JacobJohansson(FV) Nej 

Jonas Klein (FV) Nej 

Roger Olsson (SD) Nej 

Totalt 42 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla Lena Wallentheim och Hanna 
Nilsson med fleras förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2018-12-06 § 166 fastställt Regler för partistöd. Enligt 
dessa ska en skriftlig redovisning lämnas in, som visar att partistödet har använts för 
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen 4 kap. 29 §. Redovisningen och en granskningsrapport ska lämnas 
in senast den 30 juni året efter bidragsåret. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Samtliga partier förutom Vänsterpartiet har inom angiven tid inkommit med en 
redovisning av hur erhållet partistöd för 2021 använts. Granskningsintyg har 
medföljt där granskaren intygar att partistödet använts för sitt lagstadgade ändamål. 
Liberalerna lämnade in sin redovisning i tid men granskningsintyget inkom först den 
6 juli. Orsaken till den sena inlämningen uppges bero på sjukdom hos ansvarig 
person. Vad gäller Vänsterpartiet har de uppgett att de skickat in redovisningen i tid 
med post men då den inte kommit fram måste den ha försvunnit i posten. Efter att 
de den 6 juli informerats om att redovisningen saknades inkom de med en ny 
redovisning den 13 juli. Granskningsintyget saknades dock fortfarande och då de en 
vecka efter att ha uppmärksammats på detta ännu inte lämnat in granskningsintyget 
kan de inte anses ha inkommit med komplett redovisning inom föreskriven tid. 

Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna att partistöden utbetalas 2023 för 
samtliga partier utom Vänsterpartiet. 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till ett årligt grundbidrag motsvarande 100 % av det 
för föregående år gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken, samt 

- ett mandatstöd, motsvarande 70 % av det för föregående år gällande 
prisbasbeloppet per mandat och år. 

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor. 

Utifrån nivåerna på partistöd, mandatfördelning i kommunfullmäktige (i enlighet 
med fastställelse enligt 14 kapitlet i vallagen) samt prisbasbeloppet för 2022, 
beräknas stödet uppgå till följande belopp för 2023. 

PARTISTÖD 2023 Antal Grund bidrag Bidrag/mandat Partistöd totalt 

mandat 48300 70%av 

i KF basbeloppet 

Sverigedemokraterna 16 48 300 540 960 589 260 

Socialdemokraterna 15 48 300 507 150 555 450 

Moderaterna 10 48 300 338 100 386 400 

Centerpartiet 5 48 300 169 050 217 350 

Folkets Väl 4 48 300 135 240 183 540 

Kristdemokraterna 4 48 300 135 240 183 540 

Liberalerna 3 48 300 101430 149 730 

Miljöpartiet 2 48 300 67 620 115 920 

Vänsterpartiet 2 0 0 0 

jsuMMA 61 386 400 1994 790 2 381190 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 148, kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

2. Utbetalning av partistöd för 2023 ska till samtliga partier utom 
Vänsterpartiet ske under 2023. 

Lena Svensson (C) och Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
KLF ekonomiavdelning 
Partiexpeditioner 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 110 

Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Dnr: KLF 2022/538 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för 
inlämning av ärenden och tider för beredningsutskott och ärendegenomgång. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 149, kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Magnus Akerborn (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sänt till: 
Alla nämnder och bolag 
Revisionen 
Avdelningschefer kommunlednings förvaltningen 
Chefssekreterare kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig publicering webb 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 111 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 
Dnr: KLF 2022/234 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta "Lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism" i de delar som framgår nedan. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Ernst Herslow (FV) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse: 

"Folkets Väl avstår från att delta i beslutet att fastställa handlingsplanen mot 
våldsbejakande extremism. 

Skäl därtill är att vi anser att det behövs tydligare och skarpare formuleringar för att 
handlingsplanen skall kunna utgöra tillräcklig styrning av viktiga och nödvändiga 
åtgärder och insatser." 

Yrkande 

Sven Lundh (SD), Lena Nilsson (S) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 22 mars 2022, § 20, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 181, bland annat följande. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism med den ändringen att till 
Brottsförebyggande rådet (Brå) delegera rätten att vid behov revidera handlings
planen vad avser avsnitten rubricerade "Å tgärder" (tre avsnitt), "Akuta situationer", 
"Avhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter". 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Den nya handlingsplanen innehåller också tre avsnitt av "Åtgärder" och två av dem 
har en delvis annan lydelse, men de ska alltså, mot bakgrund av 
kommunfullmäktiges ovannämnda delegering inte bli föremål för 
kommunfullmäktiges prövning. Detsamma gäller det som står under rubrikerna 
"Avhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter" i den nya handlingsplanen. 

Det antecknas att avsnittet "Akuta situationer" inte finns kvar i den nya handlings
planen. 

Vad gäller handlingsplanen i övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen att den 
antas. Den får därmed den utformning som framgår av socialnämndens beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 157 kommunfullmäktige att anta "Lokal 
handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism" i de 
delar som framgår nedan. 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Björn Widmark (FV) lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Socialnämnden 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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§ 112 

Svar på motion om språktest för personal med 
brukarkontakt 
Dnr: KLF 2020/1063 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles på sådant sätt att: 

1. Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med omsorgsförvaltningen 
utveckla omsorgsförvaltningens rekryteringsprocess för att säkerställa att 
tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs för brukarnära 
kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet ska vara 
utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som ger en 
jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Resultatet ska vid behov kunna nyttjas i andra 
verksamheter i kommunen. 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunlednings förvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten. 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut. 

Yrkande 

Karin Axelsson (M), Hanna Nilsson (SD), Lina Bengtsson (M), Anders Edwall (C), 
Simon Berneblad (KD), Joachim Fors (S), Ernst Herslow (FV), Agneta Olsson 
Enochsson (L) och Christer Welinder (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på 
att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen 
införs. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43 att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens och 
testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta 
emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 

Personalavdelningen har därefter fått i uppdrag att besvara motionen, och 
konstaterar att frågan är komplex och därför bör belysas utifrån tre 
arbetsgivarpolitiska perspektiv: kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, 
rekryteringrutiner samt kompetensutveckling av redan anställda. 

Samtliga perspektiv belyses i tjänsteskrivelsen och i beslutsförslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 138, kommunfullmäktige besluta att 
motionen bifalles på sådant sätt att: 

1. Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med omsorgsförvaltningen 
utveckla omsorgsförvaltningens rekryteringsprocess för att säkerställa att 
tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs för brukarnära 
kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet ska vara 
utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som ger en 
jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Resultatet ska vid behov kunna nyttjas i andra 
verksamheter i kommunen. 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten. 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar på följande ändringsyrkande avseende punkt 1: 
"Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med omsorgsförvaltningen utveckla 
omsorgsförvaltningens rekryteringsprocess för att säkerställa att tillräckliga 
språkkunskaper finns hos de som anställs för brukarnära kontakter. Detta avser alla 
anställningsformer. Arbetssättet ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett 
användarvänligt stöd som ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes 
språk- och kommunikationskompetens. Resultatet ska vid behov kunna nyttjas i 
andra verksamheter i kommunen. " 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 2-4. 

Karin Axelsson (M), Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och Agneta 
Olsson Enochsson (L) instämmer i Robin Gustavssons yrkande. 

Ordförande ställer först liggande förs lag till beslut punkt 2-4 under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Robin G ustavssons yrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Sänt till: 
· Omsorgsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 
Personalchefen 

Kommunfullmäktige 

Justering r 1 Utdraget bestyrkes 

32 (37) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 113 

Motion om våtmark 
Dnr: KLF 2020/1140 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad. 

Reservationer 

Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig 
motivering undertecknad Dolores Öhman (MP) enligt bilaga. 

Yrkande 

Dolores Öhman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Lina Bengtsson (M) och Hanna Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Anders Edwall (C) yrkar avslag på motionen. 

Omröstning 

Ordförande finner kommunstyrelsens förslag vara huvudförslag. Motförslag ska 
utses och han ställer Dolores Öhmans förslag mot Anders Edwalls förslag och 
finner Anders Edwalls förslag utsett till motförslag. Han ställer sålunda 
kommunstyrelsens förslag mot Anders Edwalls förslag och finner 
kommunstyrelsens förslag till beslut bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige. 

De yrkade att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalaåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen "Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån." 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Motionen har remitterades till HIBAB, som avråder ägaren från att detaljstyra via 
ett tillägg i ägardirektivet och föreslår istället att i samband med ägardialogen 
redovisa för ägaren om bolagets pågående hållbarhetsarbete. 

Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
bifölls och tekniska nämnden gavs i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 

Den 20 december 2019 förelåg utredningen "Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", utförd av Ekologigruppen AB, i 
färdigt skick. 

Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och "överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd". 

Vad gäller förevarande motion från Dolores Öhman och Arberesha Sabani delade 1 

tjänsteskrivelse den 11 mars 2021 kommunledningsförvaltningen HIBAB:s 
uppfattning att det är olämpligt att i detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli 
fallet om det föreslagna tillägget till bolagets ägardirektiv görs samt att motionen 
därför borde avslås. 

Den 7 juli 2021, § 167, beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för 
att avvakta slutrapporten av projektet "Finjasjön - en balansakt mellan bra och 
dåliga tillstånd- vad är droppen", vilken förväntades vara klar den 30 juni 2021. 

Det antecknas att ovannämnda rapport förelåg i sin slutliga version den 28 januari 
2022. Därefter har följande av intresse i ärendet inträffat. 

Mark- och miljödomstolen beslutade i dom den 10 februari 2022 att efter ansökan 
från HIBAB inte lagligförklara befintlig vattenkraftsanläggning i 
Hammarmölledammen på Hovdalaområdet. Tillstånd saknas för anläggningen. 
Domen har fått till följd att HIBAB har träffat en överenskommelse med 
länsstyrelsen om dammen, enligt vilken målbilden syftar till att uppnå högre 
naturvårdsnyttor och friluftslivsbevarande åtgärder genom anläggande av 
vattenytor/ sidovåtmarker i Hammarmölledammen. Vidare har HIBAB vid 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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styrelsemöte den 4 maj 2022 beslutat att det för närvarande ej är aktuellt att anlägga 
våtmarker på Hovdalaområdet och att styrelsen uppdrager åt VD att prioritera 
resurser så att sidovåtmarker till Hovdalaån / Hammarmölledamm anläggs. 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen vidhåller att det är olämpligt att i detalj styra 
bolagets verksamhet, genom föreslaget tillägg till bolagets ägardirektiv. Enligt 
överenskommelsen som alltså HIBAB har träffat är det meningen att ett 
våtmarksområde ska bildas på Hovdalaområdet. Detta område kommer inte att 
finnas på samma plats som motionärerna önskat och inte heller se likadant ut, men 
kommunlednings-förvaltningen bedömer trots det att syftet med motionen kan 
anses ha tillgodosetts på ett rimligt sätt. Motionen ska därmed anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 154, kommunfullmäktige besluta att 
motionen ska anses besvarad. 

Bilaga: 
Reservation, Dolores Öhman (MP) 

Sänt till: 
Hässleholm Industribyggnads AB 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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miljöpartiet de gröna 
Detta stämmer väl överens med Finjasjöns arbetsgrupp5åtgärdsförslag presenterade till 
Tekniska förvaltningens arbetsutskott den 11 oktober 2022 (se kallelse, ärende 8). 
Gruppen tillsattes 2013 med uppdrag att "upprätta förslag till både kort- och långsiktiga 

lösningar som bidrar till att bibehålla och öka vatten kvaliteten i Finjasjön" och lämnar över 

ett åtgärdsförslag enligt beslutat uppdrag. Gruppen anser därmed att uppdraget är slutfört, 
och att nästa steg i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Finjasjön bäst görs genom att 

arbeta vidare enligt åtgärdslistan. För att kunna göra detta behöver ekonomiska medel 
tillskjutas vad gäller personella resurser, för åtgärder och vidare undersökningar. Gruppens 

rekommendation är att man först fokuserar och arbetar med ett s.k. uppströmsarbete för 
att minska tillförsel av näringsämnen till sjön innan man går vidare med en eventuell 
behandling av bottensedimenten." I tjänsteskrivelsen står det vidare att "i det här arbetet 
behöver även HIBAB och HMAB involveras. Politiskt borde det även sättas en realistisk 

målbild för Finjasjön, inte minst för att ge en riktning att ta sikte på i åtgärdsarbetet". 

Det är många partier som lovade i den senaste valrörelsen att de skulle jobba för att åtgärda 
Finjasjöns miljöproblem. När det nu gäller, är det inte många som har handlingskraftiga 

förslag. Som Finjasjöns arbetsgrupp påpekar bör HIBAB få i uppdrag "att se över hur 
näringspåverkan från deras jordbruksmark skulle kunna upphöra eller drastiskt minska". 
Genom återskapande av våtmarker tar man ett tidligt steg i rätt riktning som dessutom 

levererar många andra nyttigheter och värden. 

Beslutet av en enig kommunstyrelsens arbetsutskott under 2019 om att kommunen 
lämnade Helgeåns vattenråd var ett stort misstag. Kommunen ville spara sig denna ringa 
kostnad som deltagandet innebär. Genom att delta i Helgeåns vattenråd kunde kommunen 
nyttja bidrag som finns för åtgärder och utredningar och samtidigt visa att man tar ansvar 

nedströms. 

Det är hög tid för den lokala politiken att ta ansvar och leverera enligt alla dessa löften om 
en frisk Finjasjön. I samverkan mellan kommunen, de kommunala bolagen, näringslivet och 
föreningslivet är detta -full möjligt. Kommunens samordnande roll måste tas på största 
allvar och man måste ha vilja, ta beslut och satsa resurser. Nödvändiga åtgärder finns 
tydligt beskrivna. Det är nu dags att agera. 

Kommunfullmäktige, 24 oktober 2022 

Dolores Öhman (MP) 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I HÄSSLEHOLMS KOMMUN Sidan 2 av 2 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-10-24 

Hässleholms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

§ 114 

Motion om att införa Skånetrafikens Ungdomsbiljett till 
våra gymnasieelever 
Dnr: KLF 2022/141 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande: 

Motionen bifalles på så sätt att den hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där 
den får vägas mot andra föreliggande behov. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim och Joakim Fors, båda Socialdemokraterna, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar att samtliga ungdomar i gymnasieåldern som 
är folkbokförda i Hässleholms kommun, ska erhålla en ungdomsbiljett för resa med 
kollektivtrafiken senast från och med läsåret 2023/2024. 

Som grund för yrkandet anför de följande. Skånetrafiken har lanserat en 
ungdoms biljett som täcker hela Skåne och gäller även på helger och sommarlovet. 
Ungdomarna behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och 
även utanför vår kommun. Med ungdoms biljetten möjliggörs det för våra 
ungdomar att kunna ta del av olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett 
enklare och smidigare sätt. En del kommuner i Skåne har infört detta med lyckat 
resultat. Nu är det dags för Hässleholm att också teckna avtal med Skånetrafiken så 
att våra ungdomar får ta del av detta. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 19 maj 2022, § 63, beslutat att ställa sig positiv till införande av ungdomsbiljett, 
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för beräknad 
kostnads ökning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett införande av ungdoms biljett beräknas innebära en merkostnad på ca 4,2 
miljoner kronor jämfört med den kostnad som kommunen har idag för de 
skolbiljetter som elever med lång resväg till gymnasieskolan är berättigade till. 

Denna kostnad kan inte hanteras inom kommande års planeringsramar. Enligt 
planen för 2023 och 2024 ska kommunen disponera 87,7 miljoner kronor från 
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resultatutjämningsreserven (RUR). Efter att denna plan antagits har de ekonomiska 
förutsättningarna försämrats betydligt. Därför föreslås att frågan hänskjuts till 
budgetberedningen för år 2023, där den får vägas mot andra föreliggande behov. 

Kontakt har i ärendet förevarit med kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2022-09-28, § 155, kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att den hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där 
den får vägas mot andra föreliggande behov. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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